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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложение на комисията

Контекст

Комисията предлага да се създаде нов независим Европейски орган за пазара на 
електронни съобщения, който да работи в тясно сътрудничество с националните 
регулаторни органи и Комисията. Според предложението новият орган ще включва 
съвет на регулаторите, състоящ се от ръководителите на националните регулаторни 
органи на всички държави-членки на ЕС и ще замести Европейската група на 
регулаторите (ЕГР).

Комисията предлага новата агенция да предоставя експертни съвети на Комисията, 
главно да изготвя регулаторни решения и да способства за развитието на вътрешния 
пазар чрез подобряване на последователността при прилагането на правилата на ЕС, 
както и да изпълнява функциите на център за експертен опит в областта на 
електронните съобщителни мрежи и услуги на равнище на ЕС.

Новият орган също така ще поеме функциите на Европейската агенция за мрежова и 
информационна сигурност (ENISA), с което ще се преодолеят много от установените 
проблеми във функционирането на ENISA;

Основни задачи на новия Орган

Органът ще допълва (а няма да дублира, както подчертава Комисията) на европейско 
равнище регулаторните задачи, изпълнявани на национално равнище от регулаторните 
органи чрез: 

 Предоставяне на рамка за сътрудничество между националните регулаторни 
органи

 Регулаторен надзор над определянето, анализа и прилагането на корективни 
мерки на пазара

 Определяне на транснационални пазари
 Предоставяне на съвети относно хармонизирането на радиочестотите
 Правомощия за вземане на решения относно управлението на номерирането и 

предоставяне на съвети относно преносимостта на номерата
 Мрежова и информационна сигурност
 Общи информационни и консултативни функции

Финансово въздействие

Според предложението на Комисията, разходите на новия далекосъобщителен орган за 
целия период 2010-2013 г. ще бъдат 88,3 млн. евро, от които 34 млн. евро за разходи за 
дейността и 54,3 млн. евро за административни разходи (39,2 млн. евро за човешки 
ресурси и 15,1 млн. евро за други административни разходи).
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Годишният бюджет се изчислява на 10 млн. евро през първата година, като ще нарасне 
на 28 млн. евро от третата година нататък. В допълнение към общностната вноска, 
Органът може да събира различни такси за някои услуги. Планира се получаваните от 
Органа приходи за предоставените услуги да спомагат за финансиране на дейността му.

Предвижда се, след пълното му изграждане, в Органа да бъдат наети на работа 134 
постоянни служители. Това включва поемането на задачите и ресурсите на ENISA през 
2011 г.

Според забележките на Комисията, тези разходи следва да се компенсират от 
спестяванията, постигнати чрез включването на ENISA в структурата на предложения 
орган. Текущият годишен бюджет на ENISA е около 8 млн. евро. Въпреки тези 
очаквани спестявания от закриването на ENISA, Комисията отбелязва във финансовата 
си обосновка, че настоящото предложение за новата агенция ще предполага 
препрограмиране на съответната функция във финансовата перспектива.

Оценка

От бюджетна гледна точка, докладчикът препоръчва да се възрази срещу 
създаването на новия орган за пазара на електронни съобщения на основание 
несигурност по отношение на финансирането. Докладчикът е достигнал до това 
заключение въз основа на следното:

1) Новият орган за пазара на електронни съобщения следва да се финансира по 
подфункция 1а на многогодишната финансова рамка за периода 2007-2013 г., в която 
резервите са особено ограничени. Във връзка с тази функция вече се наложи известно 
препрограмиране, за да се постигне споразумение относно финансирането на програма 
"Галилео". Вследствие на това резервата по подфункция 1а за 2008 г. беше 0. 
Всъщност, Комисията е посочила във финансовата обосновка на предложението си, че 
създаването на далекосъобщителния орган ще изисква препрограмиране по 
подфункция 1а.

Въпреки това не са предоставени допълнителни подробности в тази връзка. 
Финансирането на новия далекосъобщителен орган не е включено нито в последното 
финансово програмиране на Комисията от 31 януари 2008 г., нито в приложените 
таблици към ГПС (годишна политическа стратегия) за 2009 г., в която се заявява само, 
че агенцията, която ще бъде създадена през 2010 г., "ще се финансира отчасти чрез  
пренасочване на средства в рамките на политиката в областта на информационното 
общество и отчасти чрез увеличаване на средствата в размер на 37,5 млн. евро за 
периода 2009-2013 г." Досега Комисията не е посочила как точно ще се извърши това.

Ако финансирането на самата агенцията изисква препрограмиране, в бъдеще ще бъде 
още по-трудно или дори невъзможно да се финансира в рамките на настоящите резерви 
евентуален нововъзникващ приоритет. Докладчикът счита това за неприемливо (вж. 
изменение 1).

2) В тази връзка трябва още веднъж да се изтъкне, че агенциите, като предлаганата нова 
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агенция, изпълняват и административни функции. Следователно следва сериозно да се 
обмисли възможността за финансиране на такива органи по функция 5 от МФР, която 
има допълнителното предимство, че резервите не са толкова малки, колкото при 
другите оперативни функции (вж. изменение 2).

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и 
енергетика да отхвърли настоящото предложение на Комисията на основание 
несигурност по отношение на финансирането и да включи в законодателната си 
проекторезолюция следните изменения:

Изменение 1

Законодателна проекторезолюция
Параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. счита, че референтната сума, 
посочена в законодателното 
предложение, е несъвместима с 
тавана на подфункция 1а от 
текущата многогодишна финансова 
рамка за периода 2007-2013 г., без да се 
застраши финансирането на други 
приоритети; отбелязва, че 
Комисията е съобщила намерението 
си да финансира новия Европейския 
орган за пазара на електронни 
съобщения в рамките на подфункция 
1а отчасти чрез пренасочване на 
средства и отчасти чрез увеличаване 
на средствата за периода 2009-2013 г.; 
въпреки това посочва, че 
бюджетният орган все още не е 
получил сведения относно 
подробностите в тази връзка, така че 
досега остава неясно кои програми 
или приоритети са засегнати и какви 
последици произтичат от това през 
финансовия период, и дали в 
подфункция 1а ще остане 
достатъчна резерва;
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Изменение 2

Законодателна проекторезолюция
Параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. посочва, че предложеният 
Европейски орган за пазара на 
електронни съобщения ще изпълнява 
и административни функции и ще 
подпомага Комисията; следователно 
счита, че следва да се проучат всички 
възможности за финансиране на 
новата агенция, които се  предлагат 
от многогодишната финансова рамка 
за периода 2007-2013 г., включително 
функция 5, в която изглежда, че все 
още има достатъчни резерви;

Изменение 3

Законодателна проекторезолюция
Параграф 1в (нов)

Законодателна проекторезолюция Изменение

1в. подчертава, че за създаването на 
Европейския орган за пазара на 
електронни съобщения ще се 
прилагат разпоредбите на точка 47 
от Междуинституционалното 
споразумение (МИС) от 17 май 2006 
г.; подчертава, че, ако 
законодателният орган вземе решение 
в полза на създаването на такава 
агенция, Парламентът ще започне 
преговори с другата част на 
бюджетния орган с оглед постигане 
на своевременно споразумение 
относно финансирането на тази
агенция в съответствие с 
относимите разпоредби на МИС;
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